
ONE HOPE MALAWI
 

Projectenoverzicht 2023



 

Together for better!

De, in dit document, genoemde bedragen zijn een richtlijn. Veranderingen in de waarde van
de lokale valuta, schommelingen in prijzen op de lokale markt en inflatie zijn van invloed en
kunnen ervoor zorgen dat wij onze budgetten wijzigen en beoogde resultaten aanscherpen.
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One Hope Malawi is werkzaam in ontwikkelingssamenwerking en

evangelisatie. Ons doel is om samen te werken aan duurzame oplossingen

voor de armoede in Malawi. Daarnaast willen wij Gods Hoop delen met alle

Malawianen.

De stichting heeft als missie om de zelfredzaamheid van lokale

gemeenschappen te bewerkstelligen door het succesvol uitvoeren van

projecten onder andere op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg,

landbouw, klimaatverandering en loopbaanbegeleiding. 

“Together for Better” is niet voor niets de slogan van onze stichting. Samen met

de mensen die geholpen worden, onze veldwerkers, overheidsinstanties,

ziekenhuizen, scholen, lokale organisaties en sponsoren maken we het verschil

om de leefomstandigheden, van degene die hulp nodig hebben, te verbeteren.

Onze missie
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Onze pij lers

Zelfredzaamheid
 

In onze projecten ligt de nadruk
op het stimuleren van
zelfredzaamheid. Wij betrekken
de lokale bevolking bij onze
projecten, geven hun
verantwoordelijkheden en sturen
aan op eigenaarschap.  

Samen
 

Wij werken altijd samen met de
lokale gemeenschap en met
lokale instanties. Daarbij maken
we maximaal gebruik van de
lokaal aanwezige hulpmiddelen,
infrastructuur, kennis en
vaardigheden. 

Hoop
 

We willen perspectief geven aan
arme gemeenschappen in
Malawi door daadwerkelijk bij te
dragen aan de ontwikkeling van
de gemeenschap en aan
verbetering van de leef-
omstandigheden.

Geloof
 

Onze projecten worden
uitgevoerd vanuit de Bijbelse
normen en waarden. Daarnaast
willen we Gods hoop en liefde
verspreiden door evangelisatie. 
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One Hope Malawi is werkzaam in Phulanya, een klein gebied aan de

Phalombe rivier in het zuiden van Malawi. Phulanya telt ongeveer 3000

inwoners en bestaat uit 6 dorpjes.  De armoede in dit gebied is schrijnend en

de zelfredzaamheid is laag.  Er zijn jaarlijks overstromingen als gevolg van de

klimaatveranderingen. Deze overstromingen zorgen voor honger en

vergroten de slechte leefomstandigheden. 

De geografische ligging van Phulanya, in een uithoek van de provincie

Mulanje, maakt dat er weinig ontwikkelingsinitiatieven vanuit de overheid

aanwezig zijn. Onze aanwezigheid in Phulanya heeft hier verbetering in

gebracht door de overheid er attent op de maken welke noden en behoeften

er zijn en door met hen samen te werken aan oplossingen. Het wordt steeds

minder een vergeten gebied.  De afgelopen jaren is er ook vooruitgang te

zien in de denkwijze van de lokale bevolking en is de houding ten opzichte

van de ontwikkeling van hun eigen dorp verbeterd. 

Ons werkgebied
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Programma 2023 
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Het Tikonze Tsogolo la Ana programma

(letterlijk: "laten we bouwen aan de

toekomst van kinderen") is een

onderwijsprogramma dat interventies

op maat biedt om de toegang tot

onderwijs te bevorderen en de

onderwijsresultaten van kansarme

kinderen te verbeteren. 

Onderwijs 
Tikonze Tsogolo la Ana  



De kinderen uit Phulanya gaan naar een
basisschool vlakbij Phulanya. Op deze
basisschool zijn de sanitaire
voorzieningen schaars en slecht van
kwaliteit. Dit zorgt voor onhygiënische
omstandigheden wat gezondheidsrisico's
met zich meebrengt. Daarnaast blijven
veel meisjes tijdens hun menstruatie-
periode thuis omdat de voorzieningen op
school niet toereikend zijn.  

Op dit moment zijn er vijf toiletten
aanwezig op de basisschool waar 3000
leerlingen gebruik van moeten maken. In
Malawi is de richtlijn dat er per 50
leerlingen één toilet aanwezig moet zijn.
Dit betekent dat de basisschool maar
voor 10% voldoet aan deze richtlijn. 

In de eerste fase van dit project zal er één
toiletgebouw voor meisjes en één
toiletgebouw voor jongens worden
gebouwd. 

Kosten: € 12.000,- 
Periode: Q2 en Q3 2023

Toiletgebouwen basisschool  Remedial Teaching

Veel leerlingen uit Phulanya hebben leer-
problemen en leerachterstanden. One
Hope Malawi begeleidt deze leerlingen
door middel van ons remedial teaching
programma. 

Het programma biedt drie keer per week
aanvullende academische sessies,
waarbij studenten extra ondersteuning
krijgen in het behandelen van het
lesprogramma (inclusief praktische lessen
over wetenschap) zodat ze zich beter
kunnen voorbereiden op de nationale
examens. One Hope Malawi voorziet
leraren van een toeslag voor deze extra
diensten, daarnaast ontvangen studenten
die de remedial teaching-sessies
bijwonen een snack en een drankje. 

Kosten € 6.500,- per jaar
Periode: doorlopend 

Onderwijs 
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Voor €180,-
(€15,-per maand) 
 ondersteunt u een
middelbare school

student een jaar
lang met  extra

begeleiding. 



Voor €150,-
(€12,50 per maand)
sponsort u een jaar
lang een fiets voor

een basisschool
leerling.

Om de toegang tot onderwijs te
bevorderen heeft One Hope Malawi
fietsen aangeschaft voor kinderen uit
Phulanya uit groep 6, 7 en 8. Dit betekent
dat zij gemiddeld 4 uur minder reistijd per
dag hebben, omdat ze niet meer hoeven
te lopen. Het stimuleert hen om naar
school te blijven gaan.

De fietsen worden maandelijks
onderhouden door een door ons
opgeleide fietsenmaker uit Phulanya,
hiervoor ontvangt hij een vergoeding.
Daarnaast worden er nieuwe onderdelen
aangekocht om de onderhoudsbeurten
mogelijk te blijven maken. 

Kosten: € 5.500,- per jaar
Periode: doorlopend 

Fietsen voor leerlingen 

Twee jaar geleden was er nauwelijks
kleuteronderwijs beschikbaar in Phulanya.
Inmiddels hebben wij 5 actieve
kleutergroepen opgericht waardoor
inmiddels al ruim 200 kleuters naar
school konden gaan. Iedere kleutergroep
wordt aangestuurd door een lokaal
bestuur. 

Wij ondersteunen deze kleutergroepen
met schoolmaterialen, een maandelijkse
financiële ondersteuning en
onderwijskundig(e) begeleiding en advies.
Het kleuteronderwijs levert een
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling
van de kinderen in hun vroege
kinderjaren. 

Kosten € 8.000,- per jaar
Periode: doorlopend

Kwalitatief kleuteronderwijs

Onderwijs 
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Voor €1750,-
sponsort u een jaar
lang onderwijs voor  

een kleutergroep
van +- 50 kleuters.



Maar 38% van de leerlingen in Malawi
stroomt door van de basisschool naar het
voortgezet onderwijs. Dit komt vaak
omdat zij het schoolgeld en -materialen
niet kunnen betalen. 

Het studiefonds van One Hope Malawi
ondersteunt leerlingen zodat zij toch naar
de middelbare school kunnen.
Momenteel ondersteunen we ruim twintig
studenten op zes verschillende
middelbare scholen: Chisugulu CDSS,
Holy Family CDSS, Mulanje Secondary
School, Mzuzu Government Secondary
School, Blantyre Secondary School en St.
Patrick's Secondary School. Het fonds
voorziet in collegegeld, de benodigde
onderwijsmaterialen en
accomodatiekosten.  

Kosten: € 6.500,- per jaar
Periode: doorlopend

Studiefonds voortgezet onderwijs Studiefonds hoger onderwijs

Veel studenten uit arme
gemeenschappen, zoals Phulanya, gaan
niet naar het hoger onderwijs wegens
gebrek aan geld voor vergoedingen en
voor (levens-)onderhoud.

Het studiefonds van One Hope Malawi
maakt het mogelijk voor studenten om
toch  naar het hoger onderwijs te gaan.
Momenteel ondersteunen we 3 studenten
in het hoger onderwijs. Het fonds voorziet
in collegegeld, levensonderhoud (zoals
huur, reis- en voedselkosten) en
schoolmaterialen.  

Kosten: € 6.000,- per jaar
Periode: doorlopend

Onderwijs 
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Een studiefonds
voor een hoger

onderwijs student
bedraagt

gemiddeld €1500,-
per jaar/ €125,-

per maand 

Een studiefonds
voor een

middelbare school
student bedraagt
gemiddeld €225,-

per jaar/ €19,- per
maand 



Het Umoyo Wathu programma is een

gezondheidsprogramma waarmee One Hope

Malawi bijdraagt aan de inspanningen van de

regering van Malawi om voor alle burgers een

gezondheidstoestand te bereiken die hen in staat

stelt een kwalitatief en productief leven te leiden. 

Gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen
Umoyo Wathu programma



De inwoners van Phulanya moeten vaak
ver lopen om water te halen uit de rivier
of drinken water van slechte kwaliteit.
Hierdoor gaan er veel ziektes rond. Op
veel plekken is er  behoefte aan
waterputten waardoor schoon drinkwater
toegankelijker wordt. In 2023 zullen we
een nieuwe waterput boren op een plek
waar dit hard nodig is. Deze komt  ter
beschikking van de gehele gemeenschap.

 
Kosten: € 9.500,- 

Periode: Q3 en Q4 2023

Een nieuwe waterput

Mobile clinics zijn klinieken die een
dagdeel in het dorp komen om medische
hulp te verlenen aan kinderen onder de 5
jaar en aan zwangere vrouwen. De groei
van de kinderen wordt in de gaten
gehouden, er worden vaccinaties
gegeven en zwangere vrouwen
ontvanger prenatale hulpverlening. 

In Phulanya is er op dit moment beperkte
toegang tot Mobile Clinics, door het
gebrek aan een goed gebouw waar deze
Mobile Clinics gebruik van kunnen maken.
Vanaf het tweede kwartaal in 2023 hopen
wij een Mobile Clinic te verwelkomen in
ons nieuwe schoolgebouw.  Dit zal ten
goede komen aan de gezondheid van
zoveel kinderen en zwangere vrouwen.

Kosten: € 5.000,- 
Periode: doorlopend vanaf Q2 2023

 
 

Mobiele klinieken

Gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen
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Chloordispensers

In Malawi is er een grote uitbraak van
cholora waardoor kinderen en
volwassenen ernstig ziek worden. Het
gebruik van een kleine hoeveelheid
chloor in het drinkwater kan ervoor
zorgen dat schadelijke bacteriën
verdwijnen. In dit project zullen wij chloor
dispensers plaatsen bij de waterputten in
Phulanya die we zullen onderhouden en
aanvullen. De lokale bevolking krijgt een
training over de functie en het gebruik
van de dispensers.
 

Kosten: € 5.500,- 
Periode: Q1 en Q2 2023

Sponsor 1 maand
toegang tot de

Mobile Clinics voor
zwangere vrouwen

en kinderen in
Phulanya voor

€500,- 



Chuma mu Nthaka programma is een landbouw- en

voedselzekerheidsprogramma dat One Hope Malawi

implementeert om bij te dragen aan de inspanningen

van de regering van Malawi om de productiviteit en

opbrengsten in de landbouwsector te vergroten.

Landbouw
Chuma mu Nthaka programma 



Om de honger in Phulanya te bestrijden
zal One Hope Malawi aan elk gezin zaden
uitdelen. Het zijn zaden voor het planten
van verschillende groentes, zoete
aardappels, soja en pinda's. Deze
gewassen hebben weinig tot geen
hulpmiddelen (zoals kunstmest en
chemicaliën) nodig om goed te kunnen
groeien en dit vergroot de kans op het
slagen van de oogst. 

Het biedt de inwoners van Phulanya de
kans om gedeeltelijk zelfvoorzienend te
kunnen zijn in periodes van inflatie en
schaarste. 

Kosten: € 5.500,- 
Periode: Q3 en Q4 2023

 

Uitdelen van zaden

Veel boeren in Phulanya planten en
verkopen hun gewassen op individueel
niveau. Er is geen samenwerking tussen
boeren. Dit zorgt ervoor dat gewassen
vaak voor een te lage prijs verkocht
worden of dat gewassen helemaal niet
verkocht kunnen worden omdat de
opbrengst van de oogst onvoldoende zijn
voor de verkoop. 

In 2022 hebben wij per gewas één of
meerdere gewas-groepen samengesteld.
Zij worden aangestuurd  door een
landbouwexpert van de overheid en een
werknemer van One Hope Malawi. Het
doel van deze groepen is om
samenwerking te bevorderen, de
verkoopmogelijkheden te vergroten en
kennis deling te stimuleren. Op deze
manier worden de landbouwactiviteiten
een bron van inkomsten voor Phulanya.

De komende jaren zullen wij hiermee
doorgaan en deze groepen versterken en
helpen met het vinden van goede
verkoopmogelijkheden. 

Kosten: € 6.500,- per jaar
Periode: doorlopend

Aansturen van gewas groepen

Landbouw
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Sponsor zaden
en hulpmiddelen
voor een goede

oogst voor €40,-
per familie.



Het Tibwenzeretse Chilengedwe programma

richt zich op het vergroten van de

weerbaarheid van de gemeenschap tegen

klimaatverandering en het promoten van

oplossingen voor de uitdagingen rondom

klimaatverandering en het milieu. 

Klimaatverandering 
Tibwenzeretse Chilengedwe programma 



Herbebossing

Phulanya heeft jaarlijks te maken met
overstromingen als gevolg van
klimaatveranderingen. De overstromingen
zorgen voor honger en vergroten de
slechte leefomstandigheden en armoede.
Huizen  worden verwoest, oogsten gaan
verloren en wegen worden aangetast.  

One Hope Malawi helpt families uit
Phulanya die (nood-)hulp nodig hebben.
De families krijgen matten, dekens,
musquito netten, eten en materialen om
huizen te repareren. Daarnaast zetten we
ons in om Phulanya in de toekomst beter
voor te bereiden op de gevolgen van
klimaatverandering.

Kosten € 6.500,- per jaar
Periode: Q1 2023 

Noodhulp

In 2021 en 2022 heeft One Hope Malawi
ruim 5000 nieuwe bomen geplant in en
rondom Phulanya. De bomen moeten er
in de toekomst voor zorgen dat er meer
water wordt opgenomen tijdens
overstromingen. 

Vanwege de extreme
weersomstandigheden in Phulanya
dienen de bomen met veel aandacht
verzorgd en beschermd te worden. Dit
doen we doormiddel van het bouwen van
beschermingsmuurtjes en door de
bomen in droge periodes te voorzien van
water. Daarnaast worden  de bomen die
dood gaan vervangen door nieuwe
bomen.  

Kosten € 5.000,- per jaar
Periode: doorlopend

Klimaatverandering 
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Sponsor het
onderhouden en
beschermen van

de nieuwe bomen
in Phulanya voor

€5,- per boom per
jaar. 

Sponsor het
planten van

nieuwe bomen
voor €10,- per

boom. 



Het Ntchito Zathu programma is een

loopbaanbegeleidingsprogramma dat zich

voornamelijk richt op de ondersteuning van

jongeren (zowel buiten als binnen school) bij het

plannen en verwezenlijken van een loopbaan

die bij hen past. 

Loopbaanbegeleiding
Chakudya cha Uzimu programma



Veel jongeren uit Phulanya hebben geen
of weinig kennis over de loopbaan-
mogelijkheden in Malawi. 

Eén keer per jaar organiseren wij een
evenement waarin  wij actuele informatie
delen over de verschillende loopbaan-
mogelijkheden.  Hierbij wordt informatie
verstrekt over de toelatingseisen, de
opleidingen en de kosten van
verschillende universiteiten, hogescholen
en beroepsopleidingen. 

Het evenement  vindt plaats op  een
lokale middelbare school nabij Phulanya. 

Kosten: € 3.000,- per jaar
Periode: Q1 of Q2 2023

 

Loopbaanbegeleiding event

We geven persoonlijke begeleiding aan
studenten die moeite hebben met het
maken van een geschikte loopbaankeuze.  
Wij helpen hen met het maken van een
keuze voor een studierichting  die
passend is bij de interesses en het
opleidingsniveau van de student.
Daarnaast begeleiden wij hen met het
inschrijven bij geschikte scholen en met
het aanvragen van bestaande
studiebeurzen.  

 
Kosten € 2.000,- per jaar

Periode: doorlopend

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding
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Het Chakudya cha Uzimu programma richt zich

op spirituele groei en ontwikkeling door

middel van interkerkelijke evangelisatie. 

Evangelisatie
Chakudya cha Uzimu programma



Huis-aan-huis evangelisatie 

Iedere woensdag organiseren wij een
evangelisatie bijeenkomst in Phulanya.
Iedereen is welkom, ook mensen uit
andere dorpen. Deze bijeenkomsten
worden geleid door de lokale dominee. 

Tijdens de bijeenkomsten wordt er een
gedeelte uit de Bijbel behandeld naar
aanleiding van het thema dat die
maand(en) centraal staat. Daarnaast zal er
gezongen en gebeden worden. Tijdens
de bijeenkomsten is er brood beschikbaar
voor mensen die lang onderweg zijn
geweest of die dag nog niets hebben
gegeten. 

Kosten € 5.500,- per jaar
Periode: doorlopend

Om de bevolking in en rondom Phulanya
te ondersteunen in hun geloof is er een
lokale dominee in dienst van One Hope
Malawi die in Phulanya werkzaam is. Hij
en zijn vrouw zijn bij alle evangelisatie
activiteiten betrokken.

De inwoners van Phulanya kunnen vaak
niet lezen of schrijven en er is weinig
theologische kennis aanwezig. Daarnaast
heerst er veel angst doordat hekserij en
traditionele geloven worden
aangehangen. Er is veel behoefte aan
pastorale ondersteuning. 

D.m.v. huisbezoeken aan alle huishoudens
bieden we persoonlijke ondersteuning
aan de inwoners van Phulanya in het
dagelijkse leven. Tijdens de huisbezoeken
staat bijbel lezen en persoonlijk gebed
centraal. 

Kosten € 4.800,- per jaar
Periode: doorlopend 

Wekelijkse bijeenkomsten

Evangelisatie
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Sponsor de
wekelijkse

bijeenkomsten
voor €100,- per

bijeenkomst. 



Evangelisatie evenementen

Ons doel is om ieder huishouden in
Phulanya te voorzien van een Bijbel. Voor
sommige gezinnen is het lezen van een
Bijbel te moeilijk en is een kinderbijbel
passend. Daarom hopen wij alle 250
gezinnen te voorzien van een Bijbel of
kinderbijbel in hun eigen taal. 

Op dit moment wordt de ‘Kijk en Luister
Bijbel’ vertaald vanuit het Nederlands
naar Chichewa. Wij zullen deze
kinderbijbels en de Chichewa Bijbel, voor
mensen die goed kunnen lezen en
schrijven, uitdelen.

Kosten € 6.200,-
Periode: Q4 2023 

 
 

Twee keer per jaar organiseren we een
grootschalig interkerkelijk evangelisatie
evenement voor de gemeenschappen in
en rondom Phulanya. Op die manier
streven we naar eenheid, verbondenheid,
liefde en betrokkenheid onder de
verschillende kerken. 

Kosten € 5.500,- per jaar
Periode: doorlopend 

Bijbels voor Phulanya 

Evangelisatie
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Sponsor een
(kinder-)bijbel

voor een
huishouden in
Phulanya voor

€25,- per Bijbel. 







Bent u geïnteresseerd om één of meerdere projecten
(gedeeltelijk) te ondersteunen? Wij geven u graag meer
informatie over de mogelijkheden. Neem contact met
ons op via de gegevens op de volgende pagina.
 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen over een specifiek
project of over stichting One Hope Malawi?  Wij kunnen
uw vragen beantwoorden. Neem contact met ons op via
de gegevens op de volgende pagina.
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Algemene gegevens 

Contact:
Januaristraat 118, 1335 AJ, Almere

info@onehopemalawi.com
+31 (0)6 53 36 93 20

 
Rekeningnummer:

Stichting One Hope Malawi 
IBAN: NL 97 ABNA 0881 9888 71

 
Volg ons op:

www.onehopemalawi.com

@onehopemalawi

Doneren?
Scan de QR-code voor het donatieformulier 


